
ମହାନଗର ୩୦ ଜୁଲାଇ, ୨୦୧୯
୧୪ଭବୁନନଶ୍ୱର

ପ୍ରନେସର ଜଗନ୍ାଥ କୁଅଁରଙ୍କ ପିତୃବିନୋଗ
ଭବୁନେଶ୍ୱର ୨୯।୭(ଇମିସ): ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୟାତନେୟାତ୍ତର 
ପରିଷଦର ଅଧ୍କ୍ଷ ପ୍ରନେସର୍  ଜଗନ୍ୟାଥ େୁଅଁରଙ୍କ ପିତୟା ଧନେଶ୍ୱର େୁଅଁରଙ୍କର ଗତ 
୨୨ତୟାରିଖନର ପରନେୟାେ ନେୟାଇଛି। ମ କୃତୁ୍ଶଯ୍ୟା େିେଟନର ତୟାଙ୍କ ପରିବୟାରର 
ସମସ୍ତ ସଦସ୍ ଉପସ୍ିତ ଥିନେ। ଗୀତ ଗୟାଇବୟା ସେ ନବଞ୍ ୁ ବୟାଦେନର ତୟାଙ୍କର 
ଦକ୍ଷତୟା ଥିେୟା। ନସ ଜନେ ସରଳ, ପନରୟାପେୟାରୀ ତଥୟା ଅମୟାୟିେ ବ୍କ୍ି ଥିନେ। 
ତୟାଙ୍କ ମକୃତୁ୍ ନର ବେୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍କ୍ି ନଶୟାେ ପ୍ରେୟାଶ େରିଛନ୍ି। ଉନଲେଖନଯୟାଗ୍, 
ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ୀତ ଶିଳ୍ୀ ମେୟାପୟାତ୍ର ମିେତି ଭଞ୍ ନେଉଛନ୍ି ସ୍ୱଗ୍ଗତ େୁଅଁରଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ।

ଶାନ୍ିସ୍ତୂ ପ ରାସ୍ାର ୁଲକ୍ାଧିକ 
ଟଙ୍କାର ଷ୍ଟିଟ ଲାଇଟ୍  ନୋରି
ଧଉଳି,୨୯/୭(ଇମିସ): ଧଉଳି 
ଶୟାନ୍ିସୂ୍ତପ ରୟାସ୍ତୟାର ୁ ଗତେୟାେି ବିଳମି୍ତ 
ରୟାତିନର େକ୍ଷୟାଧିେ ଟଙ୍କୟାର ଏଲ୍ ଇଡି 
ଷ୍ଟିଟ େୟାଇଟ୍  ନେୟାରି ନେୟାଇଯୟାଇଛି। 
ଗ୍ୟାମ ପଞ୍ୟାୟତ ରୟାସ୍ତୟାର,ୁ ଅନଶୟାେ 
ସ୍ତମ୍ଭ, େୟାତୀପୟାେ୍ଗ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୟାେର ୁ
ସଙ୍କନଟଶ୍ବର ମନି୍ର ପଯ୍ଗ୍ନ୍ ମୁଖ୍ 
ରୟାସ୍ତୟା ଆନେୟାେୀେରେ ପୟାଇଁ ପଯ୍ଗ୍ଟେ 
ବିଭୟାଗ ପକ୍ଷର ୁ ଏେି ଷି୍ଟଟ େୟାଇଟ୍  
େୟାଗିଥିେୟା। ଗତେୟାେି ଦୁବକୃ ୍ଗତ୍ତମୟାନେ 
୧୮ଟି ବତି ଖୁଣ୍ଟର ୁ େୟାଇଟ୍  ନଖୟାେି 
ନେଇଛନ୍ି। ଅେ୍ପକ୍ଷନର ଶୟାନ୍ିସୂ୍ତପର 
ପ୍ରୟାୟ ୩୦୦ ମିଟର ରୟାସ୍ତୟା ଆଜି 
ଅନ୍ୟାରନର ରେିବୟା େଳନର ଅସଂଯତ 
ଅବସ୍ୟାନର ଦୁଇଜେ ଯୁବେ ଯୁବତୀଙୁ୍କ 
େିଛି ଯୁବେ ଧରି ମୟାଡ଼ମୟାରିଥିବୟା 
ସୂେେୟା ମିଳିଛି। ତୁରନ୍ େୂଆ େୟାଇଟ 
ସଂନଯୟାଗ ଦିଗନର େତକୃ ୍ଗପକ୍ଷ ଦକୃଷ୍ଟି 
ନଦବୟାେୁ ଦୟାବି ନେଉଛି।

ନୋର ଗିରେ, 
ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ
େନ୍ଦ୍ରନଶଖରପରୁ, ୨୯/୭ (ଇମସି): 
ଇନ୍ ନେୟାସିଟି ଥୟାେୟା ଅଧୀେ ଷ୍ଟୟାର୍ ସଟିି 
ଅଞ୍ଳର ୁ ଗତେୟାେି ନେୟାର ି ନେୟାଇଥିବୟା 
ନବନଳ ପେୁସି୍ ନେୟାରେୁ ଗିରେ େରି 
ଆଜ ି ନେୟାଟ୍ଗ େୟାେେ େରଛିି। ଗିରେ 
ନେୟାର ଜେେ ନେେୟା ନସକ୍ ଇସମେିୟା 
ଓରେ ଟିେୁ(୨୮)। ନସ ଶଖିରେଣ୍ୀ 
େଗର ବଙ୍ୟାଳି ସୟାେନିର ରେଥୁିବୟା 
ନବନଳ ପେୁସି୍ ତୟାେୁ ବସି୍ତର ୁ ଗିରେ 
େରଛିି। ପେୁସି୍ ତୟା’ଠୟାର ୁ ନଗୟାଟିଏ 
ନମୟାନପଡ୍  (ଓଡ୦ି୨ପ-ି୦୦୬୭), ୨ଟି 
େୟାପ୍ ଟପ୍, ୫ଟି ନମୟାବୟାଇଲ୍ ନେୟାନ୍, 
୪ଟି ଘଣ୍ଟୟା, ପସ୍ଗ ଓ ଅେ୍ ନେୟାର ିସୟାମଗ୍ୀ 
ଜବତ େରଛିି। ଗତେୟାେି େନ୍େବେିୟାର 
େେିଟ ଷ୍ଟୟାର୍ ସିଟି ଅଞ୍ଳନର ରେଥୁିବୟା 
ଝୟାଡ଼ଖଣ୍ ବୟାସିନ୍ୟା ଆଦତି୍ େୁମୟାରଙ୍କ 
ଘର ୁଟିେୁ ନେୟାର ିେରଥିିେୟା। 

ଭବୁନେଶ୍ବର, ୨୯।୭(ଇମସି): ସ୍େୁ ପୟାଠପଢ଼ୟା ସୟାର ି ଆଜ ି ଉଚ୍ଚ ମୟାଧ୍ମେି 
ବଦି୍ୟାଳୟ(ଯକୁ୍୨ େନେଜ)ନର ପୟାଦ ଥୟାପନିେ ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରୀ। ମେନର ବେତୁ 
ଉେୟ୍ାଦେୟା ଓ ଉତ୍ୟାେ। ପ୍ରଥମଥର ପୟାଇ ଁ େନେଜ େ୍ୟାମ୍ପସେୁ ପ୍ରନବଶ େରବିୟା 
କ୍ଷେ ି ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ନର ଭର ି ରେଥିିବୟା ଉତ୍କଣ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ 
ବୟାର ି ନେୟାଇପଡ଼ୁଥିେୟା। ତୟା’ ଭତିନର ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କୟା ବି 
ରେଥିିେୟା। ତଥୟାପ ି େ୍ୟାମ୍ପସନର ପୟାଦ ଥୟାପବିୟା ସେ ପ୍ରଥମ 
ଦେିର େୟ୍ାସ ବ ିେରଥିିନେ। ନେଉ ଁେ୍ୟାମ୍ପସନର ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରୀଙୁ୍କ 
େୁେ େନ୍େ ଦଆିଯୟାଇ ସ୍ବୟାଗତ େରୟାଯୟାଇଥିେୟା ତ ଆଉ ନେଉଠଁ ିଓରଏିନଣ୍ଟସେ 
େୟ୍ାସ ମୟାଧ୍ମନର େନେଜର େୟିମୟାବଳୀ ସମ୍ପେ୍ଗନର ଅବଗତ େରୟାଯୟାଇଥିେୟା।

ବନିଜବ ିଉଚ୍ଚ ମୟାଧ୍ମେି ବଦି୍ୟାଳୟ େ୍ୟାମ୍ପସ ପରନିବଶ ଥିେୟା ଟିେଏି 
େଆିରୟା। ଏଠୟାନର ଯକୁ୍ ୩ ଓ ଯକୁ୍ ୨ େନେଜ ନଗୟାଟିଏ େ୍ୟାମ୍ପସନର ଥିବୟାର ୁ
ଛୟାତ୍ରଛୟାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ନର ଟିେଏି ଭୟ ରେଥିିେୟା। ତଥୟାପ ିନସମୟାନେ ସୟାେସର 
ସେ େ୍ୟାମ୍ପସେୁ ପ୍ରନବଶ େର ିେରି୍୍ଗୟାରତି େୟ୍ାସନର ବସିଥିନେ। ବନିଜବ ିଜୁେଅିର 

େନେଜ ଅଧ୍କ୍ଷ ବଷି୍ ୁେରେ ଦୟାଶଙ୍କ ସ ନମତ ବରଷି୍ଠ ଅଧ୍ୟାପେମୟାନେ େୟିମ 
ବଷିୟନର ପେିୟାମୟାେଙୁ୍କ ଉପସ୍ୟାେ ବଷିୟନର ଅବଗତ େରୟାଇଥିନେ। ୭୫% 
ଉପସ୍ୟାେ ବୟାଧ୍ତୟାମଳୂେ, େନେଜେୁ ପରେିୟପତ୍ର ବୟାଧ୍ତୟାମଳୂେ, ଶକୃଙ୍ଖଳୟା 

ରଖିବୟା ଆଦ ିବଷିୟନର େେଥିିନେ। ନସେପିର ିରମୟାନଦବୀ 
ମେଳିୟା ଉଚ୍ଚ ମୟାଧ୍ମେି ବଦି୍ୟାଳୟନର ବ ି ଛୟାତ୍ରୀମୟାେଙୁ୍କ 
ଓରଏିନଣ୍ଟସେ େୟ୍ାସ େରୟାଯୟାଇଛି। ମେଷଷି େନେଜ 
ଅଫ୍  େୟାେୁରୟାେ େ’, ନଦବରୟାୟ େନେଜ, ରୟାଜଧୟାେୀ 

େନେଜ, େମଳୟା ନେେର ୁମେଳିୟା େନେଜ, ସିଟି ଓନମେ୍ସ େନେଜ ସନମତ 
ରୟାଜଧୟାେୀନର ଥିବୟା ସମସ୍ତ େନେଜନର େୟ୍ାସ ଆରମ୍ଭ ନେୟାଇଛି। ଘନରୟାଇ 
ଉଚ୍ଚ ମୟାଧ୍ମେି ବଦି୍ୟାଳୟନର ବ ି ପ୍ରଥମ ଦେିନର ପୟାଠପଢ଼ୟା ବଦଳନର 
ଓରଏିନଣ୍ଟସେ େୟ୍ାସ େରୟାଯୟାଇଥିେୟା। ଯକୁ୍୨ ପ୍ରଥମ ବଷ୍ଗ ପୟାଠପଢ଼ୟାର ପ୍ରଥମ 
ଦେି ନେୟାଇଥିବୟାର ୁଉପସ୍ୟାେ େମ୍  ରେଥିିେୟା। ନତନବ ନଯଉଁମୟାନେ ଆସିଥିନେ 
ନସମୟାନେ ପ୍ରୟାୟତଃ ନରେସ୍ ନେୟାଡ୍ ନର ଆସିଥିବୟା ନଦଖିବୟାେୁ ମଳିିଥିେୟା।

ଏକାମ୍ର ନକ୍ତ୍ରନର ୨୦ ହଜାର କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଜଳଲାଗି

ପରୁେୁୟା ଭବୁନେଶ୍ୱର,୨୯/୭(ଇମସି): ଶ୍ୟାବେ ଦ୍ବତିୀୟ 
ନସୟାମବୟାର ପୟାଇ ଁେଳେଞ୍ଳ ନେୟାଇ ଉଠଥିିେୟା ଏେୟାମ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର। 
ଏେ ି ଉପେନକ୍ଷ ବଭିନି୍ ଶବି ମନ୍ରିନର ପ୍ରୟାୟ ୨୦େଜୟାରର ୁ

ଅଧିେ େୟାଉଡ଼ଆି ଜଳ େୟାଗି େରିଛନ୍।ି 
ଶ୍ୀେଙି୍ରୟାଜ ମନ୍ରିନର ୮େଜୟାରର ୁ
ଊଧ୍ବ୍ଗ େୟାଉଡ଼ଆି ଜଳ େୟାଗି େରଥିିବୟା 
ନବନଳ ୭େଜୟାର ସୟାଧୟାରେ ଭକ୍ ଦଶ୍ଗେ 
େରଥିିନେ। ନସେପିରି ଅେ୍ୟାେ୍ ଶବି 
ମନି୍ରନର ୫େଜୟାରର ୁ ଊଧ୍ବ୍ଗ ଭକ୍ ଜଳ 
େୟାଗି େରଥିିନେ। ଭକ୍ମୟାନେ େପିରି 
ଶ୍ୀେିଙ୍ରୟାଜ ମନ୍ରିନର ଶକୃଙ୍ଖଳତି ନେୟାଇ 
ମନି୍ରେୁ ଯିନବ, ଏଥିପୟାଇ ଁପେୁସି ସଜୟାଗ 
ରେଥିିେୟା। ନଭୟାର୍  ୪ଟୟାନର ସୟାେୟାେନମେୟା 
ଦଶ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ପନର େୟାଉଡ଼ଆିମୟାନେ 
ଶକୃଙ୍ଖଳିତ ଭୟାନବ ମନ୍ରି ପରିସରେୁ 
ଯୟାଇଥିନେ। ମନ୍ରି ଭତିନର ଓ ବୟାେୟାନର 
ଥିବୟା ବ୍ୟାରିନେଡ୍  ମଧ୍ନର ଭକ୍ମୟାନେ 
ଧୟାଡ଼ି େର ିପ୍ରନବଶ େରିଥିନେ।  
 ମତୂର୍ଚ୍ା ନହାଇ ଗନଲ ୩ କାଉଡ଼ଆି: 
ଶ୍ୀେିଙ୍ରୟାଜ ମେୟାପ୍ରଭଙୁୁ୍କ ପୟାେ ି େୟାଗି 
େର ିମନ୍ରିର ୁବୟାେୟାରବିୟା ନବନଳ ୩ଜେ 
େୟାଉଡ଼ଆି ମରୂ୍୍ଗୟା ନେୟାଇଯୟାଇଥିନେ। 
ନସମୟାନେ ମନ୍ରି ଉତ୍ତରଦ୍ବୟାର ପନଟ 
ବୟାେୟାରବିୟା ନବନଳ ଭଡ଼ିନର େୟାପି 
ନେୟାଇଯୟାଇଥିନେ।  
ମନ୍ରି ସନେଇ: େୟାଉଡ଼ଆିଙ୍କ ଜଳ େୟାଗି 
ପନର ମନ୍ରିନର ପଡ଼ଥିିବୟା ମୟାଟି େଳସ, 
ପତ୍ର, େୁେ, ବୟାେଙୁ୍,ି ଶେିୟା ଓ ବଭିନି୍ 

ଅେୟାବେୟା ଜେିଷିେୁ ନସର୍ୟାନସବୀମୟାନେ ସନେଇ େରିଥିନେ। 
ନସବୟା ପ୍ରତେିଧିି, ମସିିଂ େୟାଉନଣ୍ସନ୍ , ପ୍ରଦୀପ ନସବୟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ 
ବେ ୁନସର୍ୟାନସବୀ ଏଥିନର ସୟାମେି ନେୟାଇଥିନେ।  

ଉନର୍ଦ ନହଲା ଜବରଦଖଲ ଘର
ଭବୁନେଶ୍ୱର, ୨୯।୭(ଇମିସ): େିଶୟାନବପୟାରୀଙୁ୍କ 
ତଡ଼ିପୟାର୍  େରିବୟା ପୟାଇଁ େମିସେନରଟ୍  ପେୁିସ 
େଳୟାଇଥିବୟା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୟାେେୁ ଆଜି ଆଉ 
ଏେ ସେଳତୟା ମିଳିଛି। େଳଦୀପଡ଼ିଆ ବସ୍ତି   ନର 
ସରେୟାରୀ ଜୟାଗୟା ଜବରଦଖେ େରି ଘର ତିଆରି 
େରିଥିବୟା ୭ େିଶୟା ନବପୟାରୀଙ୍କ ୬ଟି ଘରେୁ ଆଜି 
ଭୟାଙ୍ି ଦିଆଯୟାଇଛି। ବିଏମ୍ ସି ଓ ବିଡିଏ ପକ୍ଷର ୁ
ନେୟାଇଥିବୟା ଏେି ଉନର୍ଦନର େମିସେନରଟ୍  ପେୁିସ 
ସରୁକ୍ଷୟା ନଯୟାଗୟାଇଥିେୟା। ପବୂ୍ଗୟାହ୍ନ  ନର େଳଦୀପଡ଼ିଆ 
ବସ୍ତିନର ଏେି ତିେି ବିଭୟାଗ ପୟାଖୟାପୟାଖି ୩ ଘଣ୍ଟୟା 
ଧରି ଅପନରସନ୍  େରିଥିନେ। େିଛି ଘର ଭୟାଙ୍ିବୟା 
ପନର ଗଳି ଭିତରେୁ ନଜସିବି ନମସିନ୍  େ ପଶିବୟାର ୁ
ନେନତେ ଘରେୁ େୟାତନର ଭଙ୍ୟା ଯୟାଇଥିେୟା। ଏେି 
ପଦନକ୍ଷପେୁ ବିଭିନ୍ ସ୍ତରର ୁସ୍ବୟାଗତ େରୟାଯୟାଇଛି। 
େକ୍ଷ୍ୀସୟାଗର ଥୟାେୟା ଇେ୍ସନପକ୍ଟର ଦୟୟାେିଧି 
େୟାୟେଙ୍କଠୟାର ୁ ମିଳିଥିବୟା ସୂେେୟା ମୁତୟାବେ, 
ଆଜି ଦମ୍ପତି ସରିଫ୍  ଖୟଁା ଓ ଆନୟସୟା ବିବିଙ୍କ 
ଘର ସେ ତୁଳସୀ ଦୟାସ, ଦିଲେୀପ ସିଂେ, ରୟାଜୟା 
ପରିଡ଼ୟା, ସଞ୍ୟ ମେୟାନ୍ି ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧୟାେଙ୍କ 
ଘର ଭଙ୍ୟା ଯୟାଇଛି। େମିସେନରଟ୍  ପୁେିସ 

ପକ୍ଷର ୁେୟାେିଥିବୟା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୟାେନର ଏମୟାନେ 
ନଗୟାଟିଏ ସପ୍ୟାେ ଭିତନର ଗିରେ ନେୟାଇ 
ନେୟାଟ୍ଗ େୟାେୟାେ ନେୟାଇଥିନେ। ନସମୟାନେ ଏନବ 
ବିେୟାର ବିଭୟାଗୀୟ େୟାଜତନର ରେିଛନ୍ି। ଗିରେ 
ସମୟନର ନସମୟାେଙୁ୍କ ଏେି ଉନର୍ଦ େଥୟା 
ନେତୟାଇ ଦିଆଯିବୟା ସେ ତୁରନ୍ ଘର ଖୟାେି େରିବୟା 

ପୟାଇଁ େିନଦ୍୍ଗଶ ରେିଥିେୟା। ପ୍ରୟାଥମିେ ପଯ୍ଗ୍ୟାୟନର 
ଏେି ୭ ଜେଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ୟା ଯୟାଇଥିବୟା ନବନଳ 
ଆଉ ଏେ େୂଆ ତୟାେିେୟା ପ୍ରସୁ୍ତତ ନେଉଛି। ପୁରେୁୟା 
ତୟାେିେୟାନର ୪୦ଜେ େିଶୟା ନବପୟାରୀଙ୍କର େୟାମ 
ରେିଥିବୟା ନବନଳ ଦ୍ବିତୀୟ ତୟାେିେୟାନର ୧୦ର ୁ
ଊର୍୍ବ୍ଗଙ୍କର େୟାମ ରେିଛି। 

ନକନୁ୍ଝର ଆନସାସିଏସନ୍ ର ସାଧାରଣ ସଭା
ଭବୁନେଶ୍ବର, ୨୧।୭(ଇମସି): ନେନୁ୍ଝର 
ଆନସୟାସିଏସନ୍ ର ସୟାଧୟାରେ ସଭୟା ପରୁେୁୟା 
ଭବୁନେଶ୍ବରସ୍ତି ଏେୟାର େୟାଯ୍୍ଗ ୟାଳୟ 
ପରସିରନର ଅେୁଷି୍ଠତ ନେୟାଇଯୟାଇଛି। 
ସଂଘର ସଭୟାପତ ି େୟାଡ଼ିବନୁ୍ ପଟ୍ଟେୟାୟେଙ୍କ 
ଅଧ୍କ୍ଷତୟାନର ଅେୁଷି୍ଠତ ଏେ ି ସଭୟାନର 
ପରେିୟାଳେୟା େମଟିିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ 
ଉପସ୍ତି ଥିନେ। ଉକ୍ ସଭୟାନର ବଭିନି୍ 
ପ୍ରସଙ୍ ଉପନର ଆନେୟାେେୟା େରୟାଯୟାଇଥିେୟା। 
ନେନୁ୍ଝର ଜଲିେୟାର ସବ୍ଗୟାଙ୍ୀେ ଉନ୍ତି 
ପୟାଇ ଁ ସରେୟାର ନେଉଥିବୟା ପଦନକ୍ଷପ 
ଯଥୟା ନମଡେିୟାେ େନେଜ ସ୍ୟାପେୟା, ଘଟଗୟାଁ 
ପୟାଖନର ଜେଜୟାତ ି ସଂଗ୍େୟାଳୟ ଓ ବଜି୍ୟାେ 

ପୟାେ୍ଗର ସ୍ୟାପେୟା, ନେନୁ୍ଝର େନେଜେୁ 
ଏେେ ବଶି୍ବବଦି୍ୟାଳୟ େରବିୟା, ବୟାରପିଦୟାର 
ଉତ୍ତରପବୂ୍ଗ ବଶି୍ବବଦି୍ୟାଳୟ ନେନୁ୍ଝର 
େ୍ୟାମ୍ପସେୁ ସମୂ୍ପର୍୍ଗ ରପୂ ନଦବୟା ଓ ନେନୁ୍ଝର 
ଜଲିେୟା ନଦଇ ଯୟାଉଥିବୟା ଜୟାତୀୟ ରୟାଜପଥ 
୧୨୫ର ଅଧୟାପନ୍ରଆି େୟାମେୁ ସମୂ୍ପର୍୍ଗ 
େରବିୟା ଆଦ ି େୟାଯ୍୍ଗ େୁ ତ୍ବରୟାେ୍ବତି େରବିୟା 
ପୟାଇ ଁ ସରେୟାରଙ୍କ ଅେୁନରୟାଧ େରୟାଯୟାଇଛି। 
ଏେି ଅବସରନର ନେନୁ୍ଝର ଜିଲେୟାର 
େବେିବ୍ଗୟାେିତ ନେୟାେସଭୟା ଓ ବଧିୟାେସଭୟା 
ସଦସ୍ଙ୍କ ସମ୍ର୍ଷିତ େରବିୟାେୁ େଷି୍ପତି୍ତ ନେୟାଇଛି। 
ସଂଘର ସମ୍ପୟାଦେ େମି୍ଗଳ େୁମୟାର ନବନେରୟା 
ସଭୟା େୟାଯ୍୍ଗ  ପରେିୟାଳେୟା େରଥିିନେ।

ଯକୁ୍ତ୨ ପ୍ରଥମ ବରଚ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ

ଏବରଚ୍ ୭୫% 
ଉପସ୍ାନ କଡ଼ାକଡ଼ି

ନିଶା ନବପାରରୀଙୁ୍କ 
ତଡ଼ିପାର ନଯାଜନା

ଯବୁତରୀଙୁ୍କ ଅସଦାେରଣ, ଜନଣ ଗିରେ
ପରୁେୁୟା ଭବୁନେଶ୍ବର, ୨୯।୭(ଇମିସ): 
ଶ୍ୀେିଙ୍ରୟାଜ ମନ୍ିରର ୁ ଦଶ୍ଗେ ସୟାରି ନେରଥୁିବୟା 
ଜନେ ଯବୁତୀଙୁ୍କ ଅସଦୟାେରେ ଅଭିନଯୟାଗନର 
ଶ୍ୀେିଙ୍ରୟାଜ ଥୟାେୟା ପେୁିସ ଉତ୍ତରପ୍ରନଦଶ 
େୟାମିରପରୁ ଜିଲେୟା ଜରିଆ ଥୟାେୟା ସେିଳ ଗ୍ୟାମର େୟାଳ ୁ
େରିଜେ(୨୮)େୁ ଗିରେ େରିଛି। ଯବୁତୀଜେଙ୍କ 
ପବୂ୍ଗୟାହ୍ନନର େିଙ୍ରୟାଜଙ୍କ ଦଶ୍ଗେ ସୟାରି ଆସଥୁିବୟା 
ନବନଳ େୟାଳ ୁ ପଛପଟୁ ଆସି ତୟାଙୁ୍କ ଅସଦୟାେରେ 
େରିଥିେୟା। ସ୍ୟାେୀୟ ନେୟାେ େୟାଳେୁୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ମ 
ନଦବୟା ସେ ଥୟାେୟାନର ଜେୟାଇଥିନେ।

ବାଇକ୍ ଲନୁଟରାକୁ ନେେି 
ପଲୁିସ ଜିମା ନଦନଲ
ବୟାରଙ୍,୨୯/୭(ଇମସି): ଦୟାରନୁଠଙ୍ ଗ୍ୟାମବୟାସୀ 
ଆଜ ିଜନେ ଜନେ ବୟାଇକ୍ େନୁଟରୟାେୁ େଧିୁ୍ଗମ ନଛେି 
ପେୁସି ଜମିୟା ନଦଇଛନ୍।ି ଅପରୟାହ୍ େନର ଦୟାରନୁଠଙ୍ 
ଜୁଝଗଡ଼ ସୟାେରି ତେୟ୍ ପୟାେୟାଡ଼ସିଂଙ୍କର ବୟାଇକ୍ େୁ 
ତେିିଜେ ନେୟାର ି େର ି ନେଇଥିନେ। ଟୁେ ୁ ନବନେରୟା 
େୟାମେ ଯବୁେ ନେୟାରମୟାେଙୁ୍କ ନଦଖି ମୟାଡ଼ ିବସିଥିନେ। 
ନସମୟାେଙ୍କ ମଧ୍ର ୁ ୨ଜେ ଖସି ଯୟାଇଥିବୟା ନବନଳ 
ଗ୍ୟାମବୟାସୀମୟାନେ ଜେଙୁ୍କ ଧର ିେଧିୁ୍ଗମ୍  ନଛେଥିିନେ।

ଯବୁକଙ୍କ ମତୃନଦହ ଉଦ୍ାର
ପରୁେୁୟା ଭବୁନେଶ୍ୱର,୨୯/୭(ଇମସି): ନପୟାଖରୀପଟୁ୍  
ଓଭରବ୍ଜି୍  ତଳ ନରଳଧୟାରେୟା େଡ଼ର ୁ  ଜନେ 
ଯବୁେଙ୍କ ମକୃତନଦେ ଉର୍ୟାର ନେୟାଇଛି। ମ କୃତ ଯବୁେ 
େୀଳ ରଙ୍ର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟ୍ ଓ େୟାେ ି ଛିଟ ରଙ୍ର ସୟାଟ୍ଗ 
ପନିି୍ଥିନେ। ତୟାଙ୍କର ଖଣ୍ବଖିଣ୍ତି ଶରୀର ନସଠୟାନର 
ପଡ଼ଥିିବୟା ନଦଖି ନେୟାନେ ଜଆିର୍ ପ ିପେୁସିେୁ ସେୂେୟା 
ନଦଇଥିନେ। ପ୍ରଦୀପ ନସବୟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେୟାୟତୟାନର 
ଜଆିରପ ି ଶବ ଉର୍ୟାର େର ି ବ୍ବନର୍ଦ ପୟାଇଁ 
େ୍ୟାପଟିୟାେ େସି୍ପଟୟାେେୁ ପଠୟାଇଛି।

ଦୁଘଚ୍ଟଣାନର ଦୁଇ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ 
ସନମତ ୪ ଗରୁତୁର
ବ ୟାେିପ ୟାଟେ ୟା /ବ ୟାେିଅନ୍ ୟା ,୨୯/୭(ଇମିସ ) : 
ଭବୁନେଶ୍ବର-ବେମୟାଳପିରୁ ମଖୁ୍ ରୟାସ୍ତୟାର 
ବଶି୍ବେୟାଥପରୁ-ଶଶିନିେୟା ଗ୍ୟାମ ତୟାରେିୀ ମନ୍ରି 
େେିଟନର ଗତେୟାେି ମଧ୍ରୟାତ୍ରନିର ଦୁଘ୍ଗଟେୟାନର 
୨େୟାଉଡ଼ଆିଙ୍କ ସନମତ ୪ଜେ ଗରୁତୁର ଆେତ 
ନେୟାଇଛନ୍।ି ଭବୁନେଶ୍ବର ଅଭମିନୁଖ ଯୟାଉଥିବୟା ଏେ 
ବୟାଇକ୍  ଦୁଇ େୟାଉଡ଼ଆିଙୁ୍କ ପଛର ୁଧକ୍ୟା ନଦଇଥିେୟା। 
ଆେତ େୟାଉଡ଼ଆିଦ୍ବୟଙ୍କ ପରେିୟ ଜେୟାପଡ଼େିଥିବୟା 
ନବନଳ ଆେତ ବୟାଇକ୍  ଆନରୟାେୀଦ୍ବୟ ନେନେ, 
ପୟାଣ୍ରୟା ଗ୍ୟାମର ମଣୁ୍ ନଭୟାଇ ଓ ପଣୁି୍ଟ ନଭୟାଇ। ସ୍ୟାେୀୟ 
ନେୟାନେ ନସମୟାେଙୁ୍କ ୧୦୮ ଆମ୍େୁୟାେ୍ସନର େେିତି୍ୟା 
େୟାଗି ବୟାଳେୟାଟି ନଗୟାଷ୍ଠୀ ସ୍ବୟାସ୍୍ନେନ୍ଦ୍ରେୁ ପଠୟାଇଥିନେ।

ଭିଏସ୍ ଏସ୍  ନଗରନର ନୋରଙ୍କ ଉତ୍ାତ
ଇନ୍ ସ୍ ନପକ୍ଟରଙୁ୍କ ଦାବିପତ୍ର
ଭବୁନେଶ୍ୱର, ୨୯/୭(ଇମସି): ଭଏିସ୍ ଏସ୍  େଗରନର 
ନେୟାରଙ୍କ ଉତ୍ୟାତ ବଢ଼ିଛି। େଳନର ଏଠୟାେୟାର ବୟାସିନ୍ୟା 
ଶୟାନ୍ନିର ନଶୟାଇ ପୟାରେୁୟାେୟାନ୍।ି ଏନେଇ ଆଜି 
ଭଏିସ୍ ଏସ୍ େଗର ଉନ୍ୟେ ପରଷିଦ ପକ୍ଷର ୁସୟାଧୟାରେ 
ସମ୍ପୟାଦେ ଦଲିେୀପ ଦୟାଶଶମ୍ଗୟା ଓ ଯଗୁ ୍ସମ୍ପୟାଦେ େମିୟାଇଁ 
େରେ ଦୟାସ ସେଦିେଗର ଥୟାେୟା ଇନ୍ ସ୍ ନପକ୍ଟରଙୁ୍କ 
ନଭଟିଛନ୍।ି ଥୟାେୟା ଇନ୍ ସ୍ ନପକ୍ଟର ବରିଞ୍ ିେୟାରୟାୟେ ପତି 
ସରୁକ୍ଷୟା ନଯୟାଗୟାଇ ନଦବୟା ପୟାଇ ଁ ପ୍ରତଶି୍ରୁତ ି ନଦଇଛନି୍। 
ରୟାତ ି ୧୧ର ୁ ୫ଟୟା ପଯ୍୍ଗ ନ୍ ନଗୟାଟିଏ େୟାରେିେଆି 
ଓ ଦୁଇଟି ଦୁଇେେଆି ଯୟାେ ପୟାନଟ୍ରୟାେଂି େରବିୟା ସେ 
ସନ୍୍ୟାନର େୟାଟ େେିଟନର ଟ୍ରୟାେକି୍  େୟିନ୍ତ୍ରେ ପୟାଇଁ 
ବ୍ବସ୍ୟା େରୟାଯବି ନବୟାେ ିନସ େେଛିନ୍।ି

ଆରମ୍ଭ ନହଲା ‘ବର୍ଚ୍ାଳରୀ’
ଭବୁନେଶ୍ୱର,୨୯/୭(ଇମିସ): ରଦୁ୍ୟାକ୍ଷ 
େୟାଉନଣ୍ସନ୍ ପକ୍ଷର ୁ େକୃତ୍ ଓ ସଙ୍ୀତଭିତ୍ତିେ 
େୟାଯ୍ଗ୍କ୍ରମ ବର୍୍ଗୟାଳୀର ତକୃ ତୀୟ ସଂସ୍ରେ ଆଜି 
ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ପଠୟାନର ଉଦ୍ ଘୟାଟିତ ନେୟାଇଯୟାଇଛି। 
ସନ୍୍ୟାନର ଅତିଥି ଭୟାନବ ପ୍ରନେସର ଗରୁ ୁରୟାମେରି 
ଦୟାସ, ଗରୁ ୁ  ନସ୍େପ୍ରଭୟା ସୟାମନ୍ରୟାୟ, ଗରୁ ୁ
ଧନେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟାଇଁ, େୟାଉନଣ୍ସେର ପ୍ରତିଷ୍ଠୟାତୟା ଗରୁ ୁ
ବିେିତ୍ରୟାେନ୍ ସ୍ୱୟାଇଁ, ଉତ୍ବ େିନଦ୍୍ଗଶେ ନରୟାେିତ 
ପ୍ରଧୟାେ ପ୍ରମଖୁ ନଯୟାଗ ନଦଇଥିନେ। ସନ୍୍ୟାର 
ପ୍ରଥମ ଅଧିନବଶେନର ଗରୁ ୁ ରଞ୍େୟା ନଗୌେରଙ୍କ 
ଦ୍ୱୟାରୟା ‘େୁର ୁଯଦୁ େନ୍େ’ ପରିନବଷିତ ନେୟାଇଥିେୟା। 
ଏେୟାପନର େକ୍ଷ୍ୀେୟାରୟାୟେ ନଜେୟାଙ୍କ ଦ୍ୱୟାରୟା ଶିବ 
ସୁ୍ତତି, ରୟାଧୟା ଭବ ମୟାଧବ ଓ  ତରୟାେୟା ପରିନବଷିତ 
ନେୟାଇଥିେୟା। ପନର ଶ୍ୀପର୍୍ଗୟା ନବୟାଷ୍ ‘ବସନ୍ ପଲେବୀ’ 
ଓ ‘ନମୟା କ୍ରିଷ୍ୟାନପୟାରୀ’ େକୃତ୍ୟାଭିେୟ ପରିନବଷେ 
େରିଥିନେ। ନଶଷନର େୟାଉନଣ୍ସନ୍ ପକ୍ଷର ୁ ଗରୁ ୁ
ବିେିତ୍ରୟାେନ୍ ସ୍ୱୟାଇଁଙ୍କ େକୃତ୍ ସଂନଯୟାଜେୟା, ଗରୁ ୁ
ବିନେୟାଦ ବିେୟାରୀ ପଣ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍ୀତ ସଂନଯୟାଜେୟା ଓ 
ଗରୁ ୁବିଜୟ େୁମୟାର ବୟାରିେଙ୍କ ତୟାଳ େିନଦ୍୍ଗଶେୟାନର 
‘ମେୟାେୟାଳୀ ସୁ୍ତତି’ ପରିନବଷିତ ନେୟାଇଥିେୟା। 
ଏେି ଅବସରନର ଗରୁ ୁ ମଇସରୁ୍  ବି େୟାଗରୟାଜଙୁ୍କ 
ସମ୍ର୍ଷିତ େରୟାଯୟାଇଥିେୟା। େୟାଯ୍ଗ୍କ୍ରମର ସଂନଯୟାଜେୟା 
େରିଥିନେ  ଡ. ଶ୍ୀେିବୟାସ ଘଟୁଆରୀ।

ସଂଭାବନା ଓଡ଼ିଆ ସମିତିର 
େିତଉ ଉତ୍ସବ ୧ନର 
ଭବୁନେଶ୍ବର,୨୯/୭(ଇମସି): ଆସନ୍ୟା 
୩୧ ତୟାରଖି େତିୟାେୟାଗି ଅମୟାବୟାସ୍ୟା 
ଅବସରନର ସଂଭୟାବେୟା ଓଡ଼ଆି 
ସମତି ି ପକ୍ଷର ୁ ନସେଦିେି ଅପରୟାହ୍ନ 
୫ଟୟାନର ଜୟନଦବ ଭବେ ପ୍ରଦଶ୍ଗେୀ 
େକ୍ଷନର ‘େତିଉ ଉତ୍ବ’ ଆନୟୟାଜେ 
େରୟାଯୟାଉଛି। ଓଡ଼ଆିେୀମୟାନେ େନିଜ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ େରଥିିବୟା େତିଉ ପଠିୟାର 
ପ୍ରଦଶ୍ଗେୀ େରୟାଯିବୟା ସେ ବକି୍ରୟ 
େରୟାଯିବ। ନତେ ୁ ପଠିୟାନପ୍ରମୀମୟାନେ 
ଏେୟାର ସନୁଯୟାଗ ନେବୟାେୁ ସଂଭୟାବେୟା 
ଓଡ଼ଆିେୀ ସମତି ି ପକ୍ଷର ୁ ନସୌଦୟାମେିୀ 
ସୟାମେ ଓ ସଂଭୟାବେୟା ଟ୍ରଷି୍ଟ ସ୍କୃତ ିମେୟାନ୍ି 
ଅେୁନରୟାଧ େରଛିନି୍। 

୩୧ନର ବିଏମ୍ ସି ନଘରିବ ବିନଜପି 
ନମୌଳିେ ସବୁିଧୟାର ୁବଞ୍ିତ ସେରବୟାସୀ
ଭବୁନେଶ୍ବର,୨୯/୭(ଇମିସ): ରୟାଜଧୟାେୀବୟାସୀ ବିଭିନ୍ ନମୌଳିେ ସବୁିଧୟାର ୁବଞ୍ିତ ନେଉଛନ୍ି। 
ଏେୟାର ପ୍ରତିବୟାଦନର ଭବୁନେଶ୍ବର ଜିଲେୟା ବିନଜପି ରୟାଜରୟାସ୍ତୟାେୁ ଓହ୍ୟାଇବ। ଆସନ୍ୟା ୩୧ 
ତୟାରିଖ ସେୟାଳ ୧୦ଟୟାନର ଜିଲେୟା ବିନଜପି ପକ୍ଷର ୁବିଏମ୍ ସି ସମ୍ଖୁନର ଧୟାରେୟା ଦିଆଯିବ। 
ଜିଲେୟା ସଭୟାପତି େନରେକୃଷ୍ ଖଣୁ୍ଟିଆଙ୍କ ସଭୟାପତିତ୍ବନର ଆଜି ଏ ନେଇ ପ୍ରସୁ୍ତତି ନବଠୖେ ଅେୁଷ୍ଠିତ 
ନେୟାଇଯୟାଇଛି। ଦଳ ପକ୍ଷର ୁଅଭିନଯୟାଗ ନେୟାଇଛି, ପ୍ରତିବଷ୍ଗ ମେୁୁଳୟା ନରେନ୍ ନର ପଡ଼ି ନେୟାେ 
ମକୃତୁ୍ବରେ େରଛୁନ୍ି। ରୟାସ୍ତୟାଘୟାଟ ବି ମରେଯନ୍ୟା ପୟାେଟିଛି। ଦିେେୁ ଦିେ ରୟାଜଧୟାେୀନର 
ଟ୍ରୟାେିକ୍ ସମସ୍ୟା ଗରୁତୁର ନେୟାଇପଡ଼ିେୟାେି। ଅଧପନ୍ରିଆ ରୟାସ୍ତୟାଘୟାଟ ଓ ନରେନ୍ ନଯୟାଗ ୁ
ଦୁଘ୍ଗଟେୟା ଘଟିବୟାର ଆଶଙ୍କୟା ରେିଛି। ରୟାଜଧୟାେୀନର ଥିବୟା ୧୧ଟି ପ୍ରୟାେକୃତିେ ଝରେୟା ଉର୍ୟାର 
ନେଉ େୟାେିଁ। ପରିମଳ ବ୍ବସ୍ୟା ଉଜୁଡ଼ି ଗେୟାେି। େେି ପ୍ରଭୟାବିତ ଗରିବ ନେୟାେଙୁ୍କ କ୍ଷତିପରୂେ 
ନଦବୟାନର ସରେୟାର ବିେଳ ନେୟାଇଛନ୍ି। ଏସବୁ ବିନରୟାଧନର ବିନଜପିର ଆନନ୍ୟାଳେ ଜୟାରି 
ରେିବ ନବୟାେି ଦଳ ନେତୟାବେୀ ନଦଇଛି। ପ୍ରସୁ୍ତତି ନବଠୖେନର ନଗୟାେେ ମେୟାପୟାତ୍ର, ଜଗନ୍ୟାଥ 
ପ୍ରଧୟାେ ଓ ବୟାବୁ ସିଂେଙ୍କ ସନମତ ଜିଲେୟା ପଦୟାଧିେୟାରୀମୟାନେ ଉପସ୍ିତ ଥିନେ। 


